
   
 

 
        Arrangører: Bardu kommune og Barnas naturpark 

Medhjelpere: Forvaret v/Saniteten og andre frivillige    
      Støttet av Friluftsrådenes Landsforbund og Bufdir 

 

 

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Hva: Friluftsskole for barn i  

5.-7. klasse (årskull 2005-

2007) 

 

Når: 26.-30.juni 2017 

Hvor:  

 26.- 28. juni: i 

nærområdet. Sted 

kommer.  

 29.-30. juni: Blåtur 

m/overnatting, 

oppmøte NAF 

øvingsbane (med 

forbehold om 

endring) 

 

Aktiviteter: 

Mandag-onsdag: 

Allemannsretten, førstehjelp, 

orientering, spikking, 

padling, bålkos og frileik 

Torsdag-fredag: Tur til 

hemmelig turmål med 

aktiviteter underveis. 

Leirslaging, bålkos og 

overnatting. 

 

Pris: Kr.150,- (inkl. lunsj alle 
dager utenom torsdag, 
middag torsdag og frokost 
fredag). 
 
Spørsmål? 
Ta kontakt med  

 Jeanette Jørgensen 

(folkehelsekoordinator) 

             Tlf: 474 62 859 

 

Camp Bardu  

2017 

 Ta med klær etter 

vær, gode sko og 

drikke 

 Ta med utstyr etter 

ønske, f.eks turkopp, 

sitteunderlag, kikkert 

 Til overnattingstur:  

o Sovepose og 

liggeunderlag 

o Toalettsaker 

o Godt med klær 

+ skifte 

o Lunsj og 

drikke 

 Ta kontakt om noen 

trenger å låne utstyr 

 NB! Data- og 

spillefri sone  

 



   
 

 
        Arrangører: Bardu kommune og Barnas naturpark 

Medhjelpere: Forvaret v/Saniteten og andre frivillige    
      Støttet av Friluftsrådenes Landsforbund og Bufdir 

DAGSPROGRAM 

Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: 
Kl.10.00: 
Oppmøte/registrering i 
nærområdet (sted kommer) 
 
Aktiviteter 
 
Kl.12.00: Lunsj  
 
Aktiviteter 
 
Kl.15.00: Avslutning 
 

Kl.10.00: Oppmøte v/NAF 
øvingsbane 
 
Blåtur med aktiviteter og 
lunsj (medbrakt) underveis 
 
Kl.16.00: Slå leir  
 
Kl.18.00: Middag ved 
leirplass 
 
Frileik og bålkos 
 

Kl.09.00: Frokost  
 
Leker og aktiviteter 
 
Kl.11.00: Lunsj  
 
Kl.12.00: Rydde og rigge ned 
leiren 
 
Kl.14.00:Avslutning 
 

 

PÅMELDINGSSKJEMA 

Barnets navn:  
Barnets fødselsdato:  
Foresattes navn:   
Mobilnr. foresatte:  
E-mail foresatte:  
Evt. allergier:  

Annet: 
(funksjonsnedsettelser eller 
andre hensyn vi bør kjenne til)  

 

Er deltager svømmedyktig 
 

JA NEI 

Tillater fotografering: 
(bilder vil kunne bli brukt til 
senere publikasjoner om 
friluftsskolen) 

JA NEI 

 

PÅMELDING OG BETALING 

Påmeldingsfrist: 19.juni 2017 (bindende påmelding for alle fem dagene). 
Påmelding gjøres elektronisk til Jeanette Jørgensen, Folkehelsekoordinator: 

Jeanette.jorgensen@bardu.kommune.no 
Max antall deltakere: 20. ”Først til mølla - prinsippet” 

Deltakeravgift: kr. 150,- (inkl. mat alle dagene utenom lunsj torsdag) 
Betales kontant ved oppmøte første dag (mandag 26. juni). 

 

mailto:Jeanette.jorgensen@bardu.kommune.no

